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  Ledare 

I skrivandets stund är det höst och vintern på 

antågande, förberedelserna för julen börjar 

smått sätta fart, man kan se alster lite här och 

var, julstämningen stegrar mer och mer och får 

sin topp på julafton. Först då kan många 

slappna av och få lite lugn och ro, man kan 

kura upp sig i soffan under en varm filt och 

bara koppla av och njuta av varandras 

sällskap. Då kan det vara lämpligt att snegla 

lite på våran tidning, våran ansträngning och 

möda får sin lön om vi kan ana att du får 

behållning av att läsa det som vi vill dela med 

oss av. Det här är inte vad som helst utan en 

avspegling av vad som vi har burit på, 

livserfarenheter och vad som kan röra sig i 

människan i stort. Det här kan bli ett avtryck 

från oss till er som vi hoppas ni tar till vara på. 

Nu är vi inne på femte året och vi hoppas att vi 

kan fortsätta ha en bra dialog med alla er 

läsare och att ni vill fortsätta följa oss. Vi 

önskar er alla en riktigt god jul, varma 

hälsningar från alla på redaktionen. 

Thomas Magnusson 
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Unika Japan! 

Det är ingen hemlighet att jag har ett intresse av Japan och deras kultur. Drömmen att åka dit kommer 

förhoppningsvis att bli uppfylld! Har planer att resa nästa år, då jag blir 30 år. En lite speciell 

födelsedagspresent till mig själv. 

Jag kommer naturligt vis inte åka själv utan kommer att ha en kompis med mig som också blir 30 nästa 

år! Det är inte så konstigt att jag har haft lite resefeber och inte kunnat låta bli att ta reda på saker. 

Så jag vill dela med mig lite av vad jag har fått veta om Japan! 

Det finns försäljningsautomater mer eller mindre överallt i Tokyo. De 

innehåller allt möjligt. Sugen på en banan eller något annat kan du med 

stor säkerhet hitta en försäljningsautomat med just det innehållet. Till 

och med alkohol drinkar som öl. 

När jag nu nämnde alkohol så är det viktigt att veta att du måste vara 20 

år eller äldre för att köpa det. Gäller även cigaretter. Dessutom är du 

rökare så finns det regler att följa som kan vara bra att veta innan man 

åker till Japan.  

Jag själv gör inte det men är du rökare så får man inte röka mitt på stan. 

Man får kolla efter speciella rökområden. Anledningen till detta är på 

grund av mängden med folk som bor i Japan. Går du på restaurang får 

du sitta i ett glasburs område som är till för rökare så att du inte stör 

andra gäster. 

Det finns väldigt unika caféer och resturanger som du kan besöka. Vill du känna dig som en kriminell 

som sitter i finkan så finns det resturanger som har det som tema. Gillar du skräck finns det med. 

Robot restaurangen verkar helgalen men kul från de videos som jag har sett det från. 

Vill du gå på café och är djurälskare så finns det några alternativ att välja på. Katt café är nog den mest 

kända men gillar du kaniner så finns det också. Uggle café är 

något som jag inte har hört något annat land ha så det är på 

min lista som jag hoppas hinna med. 

Har du allergi men vill vara med om något annorlunda så kan 

du besöka ett maid café. Där blir du kallad för mästare och 

blir betjänade av ett hembiträde. Det finns mera resturanger 

och caféer som man kan besöka beroende på vad man är 

intresserad av. 
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Japan är känd som ett högteknologiskt land men de flesta ställen, framförallt mindre resturanger tar inte 

emot kreditkort. Det är fortfarande mycket lösa pengar som gäller och inte alla automater kan ta ut pengar 

med utlänska kort. Automater som finns vid butikerna 7-eleven ska funka och postkontor, banker eller 

större hotell. 

När du bokar hotell får du vara noga att titta om du får röka på just det rummet du bokar. 

Det finns lite olika allternativ att resa i Japan. Du kan åka buss, tåg, tunnelbanna och taxi med mera. 

Världens snabbaste tåg finns i Japan som har rekordet att åka i 600 kilometer timmen. Det näst snabbaste 

tåget du kan åka med i Japan kan nå en hastighet på 300 kilometer i timmen. 

Tar du tunnelbanan får du tänka dig för om du är kille. Det finns special vagnar som är till för bara 

kvinnor.  

 

 

 

 

Det finns två elektroniska kort, Suica och Pasmo som man kan skaffa om man ska åka med tunnelbanan 

eller vissa andra transportmedel som tar emot korten. De funkar också att använda till att betala i visa 

butiker och försäljningsautomater. Vad som är skillnaden mellan korten är att de säljs av två olika företag 

men är annars ingen större skillnad på dem för de båda funkar på samma ställen. 

Ett annat sätt som man kan resa med, speciellt om man har tänkt åka till andra städer utanför Tokyo som 

Kyoto som exempel. Det rekommenderas då att skaffa Japan Rail Pass. Den är till för bara turister så är du 

i Japan som student eller på affärsresa så kan du inte skaffa det. Viktigt att veta är att du måste beställa det 

innan du åker för du kan inte skaffa det när du är i Japan. 

Japan Rail Pass finns i två varianter Green (1:a klass) och Ordinary (2:a klass) och kan köpas som antingen 

7-, 14- eller 21-dagars pass. Skillnaden mellan Geen och Ordinary är priset och hur bekvämt du vill ha det 

när du till exempel åker med ett tåg. 

Har man Japan Rail Pass Odinary får man tänka på att inte har för stor packning med sig för tågen och 

vissa andra fordon har inte så mycket till utrymme för det. Men har du den Green så får du oftast mer 

utrymme. Inte alla tåg har en vagn för endast Green men om det har det så får du lite mer lyxigt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JRP som det kallas i förkortning gäller inte för nattåg och vissa andra tåg så det kan vara bra att kolla upp 

mer om det innan du ska beställa JRP. JRP funkar till vissa andra fordon med. Du kan själv kolla upp. 

Det finns så mycket man kan ta reda på innan så att man kan planera sin resa men jag tror jag nöjer mig 

med att ge er det här som en liten överblick på informationen som jag har fått när jag har titta upp saker 

om Japan. Jag rekommenderar att du själv går in på Youtube och tittar lite på videos om Japan. 

Kan du inte engelska så bra så finns det videos från Svenskar som är i Japan. Så om du inte har något 

bättre för dig så kan du själv ta reda på mer och tack för att du tog tiden till att läsa på hur jag rabblar på 

om mitt intresse! 

  

Malin Haglund 

Källa: https://www.japanspecialisten.nu/japan-rail-pass/ 

https://www.japan-rail-pass.com/common-questions/difference-Pasmo-Suica 

https://www.flickr.com/photos/maryandjc/4985771225 

https://www.flickr.com/photos/hvc/318906254 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shin-Koganei_Station-2008.02.02_2.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banana_Vending_Machine_(4759693258).jpg 

https://www.flickr.com/photos/feline_dacat/9266166416 

http://www.vagabond.se/bloggar/fiftyby30/20150527/10-galna-temarestauranger-i-tokyo/ 

https://www.flickr.com/photos/aigle_dore/15608018214 
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https://www.flickr.com/photos/hvc/318906254
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shin-Koganei_Station-2008.02.02_2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banana_Vending_Machine_(4759693258).jpg
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http://www.vagabond.se/bloggar/fiftyby30/20150527/10-galna-temarestauranger-i-tokyo/
https://www.flickr.com/photos/aigle_dore/15608018214
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Bugg 

Bugg är en svensk pardans som dansas till musik i fyrafjärdedelstakt i vanligt snabbt tempo. Dansen har inga 

fasta variationer utan är en helt improviserad dans där föraren för följaren i olika snurrar och turer. Bugg och 

foxtrot och one-step är de vanligaste sällskapsdanserna i Sverige. Som pardans skiljer sig bugg från många 

andra danser eftersom de dansande inte håller om varandra hela tiden, som tillexempel foxtrot och vals. Istället 

håller de varandra i en eller i bägge händerna större delen av tiden och byter grepp ofta. Bugg dansades länge 

mest till dansbandsmusik, numera buggar man även till annan populärmusik.  

Kursnivå 1 

För dig som aldrig har dansat denna dans tidigare och vill lära dig från grunden. Vi koncentrerar oss på 

grundsteg, hållning och framför allt förningstekniken och rytm. Kursens fokus är att lära sig att verkligen föra 

och följa dansens grundläggande figur, så att paret verkligen dansar tillsammans istället för att varje part går 

omkring i sina egna inlärda steg.  

Ursprung  

Namnet kommer från jitterbug, som i sin tur är ett samlingsnamn för en mängd olika swingdanser så som lindy 

och east coast swing. Lindy hop dansas till swing och  har influerat andra danser såsom boogie woogie  och 50 

tals rockmusik, som i sin tur skapat grunden för bugg. Det går även att se vissa likheter med Bal-swing balboa. 

I nuvarande form är bugg från 1968, då en dansskola i Gävle började undervisa bugg. Även i Örebro 1965 

fanns en efterfrågan på buggkurser. Det dröjde dock ända till år 1978 innan bugg kom till Stockholm. 

Dubbelbugg 

Det finns även en variant av bugg som kallas dubbelbugg, som oftast utförs av en man och två kvinnor. Det 

kan även vara tre män, tre kvinnor eller två män och en kvinna, men vanligast är det förstnämnda alternativet. 

Dubbelbuggens koreografi är uppbyggd som ¨frontdans¨, vilket betyder att alla turer är riktade mot en sida. I 

dubbelbuggen är det ganska fritt vad man vill göra, man får utöva akrobatik och även lägga in delar av lindy 

hop, boogie woogie, rock’n roll och andra danser. 

Pedagogik och metodik 

Det finns vanligtvis särskilda danskurser för barn, ungdomar, vuxna och seniorer. Pedagogiken och 

metodiken skiljer åt. Rekommenderad ålder för ungdomar är  ca 15 år, som vill gå en vuxenkurs. För barn 

rekommenderas 6-7 år, samma ålder som vid skolstarten. Att leka in dansen är en bra metod i yngre åldrar.  

Rekommendation! 

Gå alltid en danskurs för utbilade dansledare. I grund och botten är all socialdans synonym. ¨Samdans¨ är 

alltid en utmaning, men också en av alla tjusningar med dans. Det viktigaste av allt är att man har kul när 

man socialdansar.  
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Sandra Rithell 

 

http://www.ebba.se/kurser/vara-danser/bugg-grundkurs/  

http://www.baksteget.se/Danser  

http://www.ebba.se/kurser/vara-danser/bugg-grundkurs/
http://www.baksteget.se/Danser
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Att bara vara! 

Själva existensen, att bara finnas till, veta att jag är älskad för den jag är, jag behöver inte 

prestera för att vara accepterad, mitt värde ligger inte i vad jag åstadkommer utan i vad jag är, 

nämligen en människa. Vi är skapade till Guds avbild, lika honom, Gud vill inte tvinga oss att 

följa och älska honom, han vill att det ska ske spontant av egen fri vilja. Att lära känna Gud är en 

livs lång vandring, det sker inte över en natt, djupen i Gud är oändlig, liksom universum är 

oändligt så är skaparen utan gräns annars hade han inte varit Gud. I den andliga världen behöver 

man inte vara stor och stark, den som vill vara störst ska snarare böja sig och vara den andras 

tjänare. När Jesus gick här på jorden visade han oss ett exempel på hur man ska leva och agera, 

därför kan vi genom att se och lära av honom förstå och på ett rätt sätt att tänka vara honom lik, 

vi kan därför vara hans händer och fötter och förmedla den uppenbarelse och gåva som just du 

och jag fått av Herren till våra medmänniskor. Vi har alla en uppgift beroende på var vi befinner 

oss på vår vandring med Herren, vi kan alla bidra med just det som vi fått som gåva, i oss själva 

kan vi inget göra men uppfyllda av den Helige Anden som ger oss kraft är inget omöjligt, då kan 

vi till och med stå över naturlagarna. Det finns ingen större tillfredsställelse än att veta att jag 

stått till Herrens förfogande och levt ett utgivande liv och tjänat honom med de resurser som jag 

själv har fått av honom, den dagen jag kommer inför honom och redovisar mitt liv och får höra” 

bra gjort min trogne tjänare, kom in till den eviga vilan” det är det jag lever för, det är det mest 

åtråvärda jag vet. 

 

 

 

 

 

Text: Thomas Magnusson 

Källa:https://pxhere.com/no/photo/717574 

https://pxhere.com/no/photo/717574
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Min cykel och jag 

Du står där så troget, väntar på att jag ska ta dig ut och rasta, vad skulle jag göra om inte du 

fanns. När jag gått för mycket och mina fötter ömmar det är så skönt att kunna trampa på min 

cykel, jag tar dig backe upp och backe ned, än krokigt och än rakt, vi nöter tillsammans och 

aldrig kivas. Svetten rinner och hjärtat slår och jag trampar på, tillsammans vi når höjder som 

bara de inbitna kan förstå, tjusningen när mil läggs på mil och belöningen är när kemin i 

huvudet plötsligt klaffar, det känns så bra när jag kommer hem, kroppen är i balans och 

cykeln får stå och vänta på nästa tur. Avkopplingen efter ansträngning när musklerna värker 

på ett skönt sätt är njutbart, man slappnar av och kan unna sig något extra på kvällen 

dessutom med gott samvete. När man jobbat upp sig på en sträcka och känner att kroppen 

gensvarar ökar man på, hjärnan tänker gärna längre och längre, man kan förflytta sig från 

plats till plats, från staden ut på landet, det finns stora möjligheter med cykel, man känner sig 

fri. Vill jag så cyklar jag till Gränna och köper glass eller hälsar på mina föräldrar, dessutom 

är milkostnaden inte jämnförbar med bil, visst får man reparera ibland men det är småpotatis 

jämnförbart med bil. 

 

Text: Thomas Magnusson 

Källa: https://pixabay.com/sv/hane-cyklist-cykling-cykel-1674809/ 

Ho Ho, hej vad det går, se upp alla damer för 

här kommer jag, man vet aldrig hur det här 

kommer sluta men visst är jag stilig på min 

hoj. Här går det undan så vill ni ha någon 

chans  så får ni lägga manken till, jag har fest 

på herrgården i helgen och alla är välkomna. 

Nu måste jag dra vidare, det vore trevligt om 

vi kunde höras. Jag ska in till stan och hälsa 

på skräddaren, för en fin kostym måste man 

ju ha, sedan måste jag fräscha  till mustaschen 

hos barberaren, Ho Ho vi hörs.    
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Pirates of the Caribbean en modern berättelse! 

Tänkte ta en paus från de äldre berättelserna och skriva 

om en som är mycket mer modern och nyare än de andra 

jag har skrivit om! 

Den första filmen i serien Pirates of the Caribbean 

släpptes 2003 och var en stor succé. Med den succén som 

det blev, så släpptes the uppföljare efter uppföljare. Den 

femte  filmen finns nu på DVD. 

För de som inte har sett första filmen så ska jag förklara 

lite om vad den handlar om. 

I den första filmen ”Pirates of the Caribbean: Svarta Pärlans förbannelse” Får man följa karaktärerna 

Jack Sparrow (Johnny Depp) och Will Turner (Orlando Bloom) när de ska rädda Elizabeth Swann 

(Keira Knightley) som blivit kidnappad av Kapten Barbossa (Geoffrey Rush) och hans sjörövargäng. 

De var egentligen ute efter Will Tunner men kidnappade Elizabeth Swann av misstag på grund av att 

hon hade på sig ett aztekiskt guldmynt som egentligen tillhörde Will Tuner. Kapten Barbossa och hans 

gäng vill bryta en förbannelse, men för att kunna göra det så behövde de samla ihop alla guldmynt och 

använda blodet från Will Tunner. Will är den enda sonen från en död pirat som var med när de stal 

guldmynten från en magisk kista. 

Jack Sparrow är en sjörövare som vill ha tillbaka sitt gamla skepp Svarta Pärlan som Kapten Barbossa 

snodde från honom. Jack går med på att hjälpa Will Tuner att rädda Elizabeth Swann för att få tillbaka 

Svarta Pärlan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Captain_Jack_Sparrow_(5764018454).jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Pirates_of_the_Caribbean_%E2%80%93_Battle_for_the_Sunken_Treasure_(29586830486).jpg
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Hur produktionen startade! 

Pirates of the Caribbean är baserat på en åkattraktion från Disneyland som också har samma namn. 

Manusförfattarna Ted Elliott och Terry Rossio hade 1990 avslutat filmen Aladdin och ville nu göra en 

övernaturlig spin på piratgenren men ingen studio var intresserad. De gav inte upp sin dröm och väntade 

på att någon studio skulle plocka upp deras version av en sjörövare berättelse.  

Disney bad Jay Wolpert att skriva ett manus basserat på Pirates of the Caribbean, men Jerry Bruckheimer 

avisade manuset på grund av att det kändes som en helt vanlig pirat film. Mars 2002 anställde 

Bruckheimer Stuart Beattie till att skriva om manuset på grund av hans kunskaper om pirater. Elliott och 

Rossio inblandade i projektet samma månad. Inspirerade av introt berättelsen av Pirates of the Caribbean 

åkattration så gav de manuset en övernaturlig vibb över det. 

Budgeten steg så Michael Eisner and Robert Iger hotade att filmen skulle bli skrotad men Bruckheimer 

fick dem att ändra sig när de fick se konceptkonsten och animatiken. I June kom Gore Verbinski in som 

direktör och Johnny Depp och Geoffrey Rush blev efter de följande månarna andställda som skådespelare. 

Verbinski som var lockad av iden att använda modern teknologi för att få i liv en genre som försvann efter 

Hollywoods gyllene år och minnena från sin barndom och då han åkte Pirates of the Caribbean på 

Disnyland. Filmen skulle vara en möjlighet att hylla den skrämmande men också den roliga tonen av 

åkturen. 

Depp tog till sig berättelsen för han fann den märklig. Istället för att finna en skatt, så försökte de åter ge 

skatten för att lyfta på en förbannelse och det traditionella myteriet hade redan hänt. Verbinski kontaktade 

Rush om rollen som Barbossa för han viste att han inte skulle försöka spela karaktären för komplex men 

spela som en simpel skurk som passade bättre för tonen i berättelsen. Orland Bloom läste manuset efter 

Rush. De var bekanta med varandra efter de hade medverkat i filmen Ned Kelly och Rush hade föreslagit 

det nya filmprojektet för Bloom. Keira Knightley kom som en överaskning för Verbinski. Han hade inte 

sett hennes framförande i filmen Bend It Like Beckham och blev imponerad av hennes framförande i 

audition.  

Det förhandlades med Tom Wilkinson för att spela rollen som Governor Swann men rollen gick till 

Jonathan Pryce som Depp idoliserade. Inspelningen av den Svarat pärlans förbannelse började spelas in 

den 9 oktober 2002 och blev färdiginspelad den 7 mars 2003. Innan den släpptes så var det många som 

trodde den skulle floppa eftersom piratgrenen inte hade haft någon succé på många år och för att det var 

basserad på en nöjets parks åktur. Det berodde också på att Johnny Depp sällan gör stor filmer, men Den 

svarta pärlans förbannelse blev både en kritisk och kommersiell framgång. 

Malin Haglund 

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Pirates_of_the_Caribbean_(film_series) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Captain_Jack_Sparrow_

https://en.wikipedia.org/wiki/Pirates_of_the_Caribbean_(film_series)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Captain_Jack_Sparrow_(5764018454).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pirate_Flag_of_Jack_Rackham.svg
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      Vänskap 

 

Ensamhet är något många lider av, att finna en sann vän kan ibland vara svårt, att inte ha någon vid sin sida 

kan tära och gå djupt i själen. Jag har själv erfarenhet av att vara själv, när man hade rast i skolan och 

lektionen var slut och alla gick iväg skrattande och pratande och jag själv stod kvar. Då hade det betytt 

mycket om jag hade haft en vän, jag är så van vid att det alltid är något och jag är relativt duktig på att 

hantera problemen och klara av dem, men att inte vara delaktig i gemenskapen, hela tiden känna sig 

utanför och inte haft någon att luta sig emot har varit jobbigt. På något sätt bygger man upp en inre styrka, 

man härdas, man låter sig inte knäckas, man tänker att jag är jag och jag duger och vill ni inte vara min vän 

så klarar jag mig själv, jag kan köra mitt race utan er. När jag gick högstadiet var det jätte tufft, jag hade 

inte någon i min klass som jag kunde kalla min vän, det var jätte jobbigt, i skolan stod jag bara ut och när 

jag kom hem levde jag ut och gjorde saker som var roligt även om det ibland inte var lagligt, som tretton 

åring körde jag moped, som sexton åring körde jag bil och drack folköl och rökte cigaretter. Det kunde vid 

flera tillfällen ha hänt farliga saker men på något sätt var man beskyddad, när jag var sjutton så fann jag 

Jesus, han räddade mig från dåligt leverne och jag fick frid i min själ även om det inte löste alla mina 

problem så var det i alla fall en vändpunkt. Nu är jag fyrtiosex och kan se tillbaka på mitt liv och konstatera 

att tron bär genom allt om det än varit kamp och strid, jag vill av erfarenhet säga att det aldrig är kört, det 

finns alltid hopp, sätt din tro och förtröstan på Jesus och du skall finna att du har en vän. 

 

Text: Thomas Magnusson 

https://pixabay.com/sv/ensamhet-barn-sorg-%C3%B6knen-ensam-1998355/ 

 

https://pixabay.com/sv/ensamhet-barn-sorg-%C3%B6knen-ensam-1998355/
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Mina tankar i huvudet på mig! 

Jag är närvarande men ändå inte med, delaktig men ändå utanför, jag sitter med i en grupp människor och 

gemenskapen känns så avlägsen. Utanförskap har länge präglat mitt liv, man har människor runt omkring sig 

som pratar och skrattar och verkar så lyckliga och jag känner mig som en betraktare som står som en åskådare 

och tittar på och jag undrar vad jag gör här, är jag från en annan planet, en utomjording och främling. Var 

finns min plats i den här teaterakten för visst har jag också en roll att spela, visst har jag samma rättigheter att 

göra mig hörd, jag vill också dela med mig av min livserfarenhet för visst räknas jag också, eller är alla nöjda 

ändå, det kanske inte är intressant att ta del av min historia.  Min självbild blir åter bekräftad som många 

gånger innan, det är väl så det ska vara, jag börjar bli van, ska jag krypa in i mitt skal och låta er leva ifred. 

 

Jag vandrade min väg, om än genom mörka, dystra och oförutsägbara marker med en ängslig, rådvill och 

frågande inställning. Kan detta verkligen vara sant, jag får bildligt talat nypa mig i armen för att verkligen 

kunna konstatera fakta” jag finns till” här är jag, jag är ingen fantasi eller dålig mardröm utan en verklig 

realitet som undrar” hur kunde det bli så här”. Vad är mitt nästa drag i detta schack spel eller ska jag bara 

svälja och ta emot, underkuva mig själv och låtsas som om ingenting har hänt, en livslång erfarenhet som 

slutar med att jag till slut får intala mig själv att jag för fridens skull spelar med och ser glad ut, det var ju 

ändå bara mitt liv det handlade om, inget märkvärdigt alls, bara hela mitt liv. Vad är smärta och hur kan den 

mätas, skriket på insidan kanske du inte hör men jag själv trasas sönder, spillrorna runt omkring, kan de lagas, 

det sägs att tiden läker alla sår, men det beror på om jag är beredd att gå vidare, göra ett nytt drag i detta 

schack spel och försöka överlista om det än är bara mig själv. 

 

Trevande och osäker söker jag en plats som är ämnad för mig, mitt självförtroende är inte på topp. Jag 

vandrar i tät dimma, jag ser inte långt, jag vet inte vad som kan hända inom den närmsta framtiden, jag söker 

vägledning bland likasinnade, ber till min Herre och innerst inne vet jag att jag ska vandra i tro, förlita mig på 

att vägen öppnas steg för steg. Det är inte lätt, själv vill man gärna ha kontroll, veta att vägen är förutsägbar, 

men istället känner jag oro över att inte veta, vad är rätt för mig, vad orkar jag för visst är mitt liv viktigt 

också. 

Text: Thomas Magnusson 

https://pixabay.com/sv/strand-kust-havet-sandstrand-ensam-514840/ 

 

 

https://pixabay.com/sv/strand-kust-havet-sandstrand-ensam-514840/
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Vågspektrum och frekvenser 

 

Många av oss har någon gång hört om de 

olika frekvenser som finns vid 

våglängder av olika ljus. Vågor med 

olika mellanrum i dess dalar och toppar 

som aktiverar olika receptorer i våra 

ögon för att framkalla de färger vi ser. 

Men mindre känt är även att vågor i form 

av radioaktivitet, mikrovågor och annan 

strålning även inkluderas här, så som mycket annat i det elektromagnetiska spektrumet. 

Det var först på Newtons tid under 1665 som upptäckten kom i ett av hans experiment; vitt solljus 

bestod av nästan hela det synliga ljusets spektrum. Genom att dela på en solstråle i en prisma så fick 

han ut en projicerad regnbåge, som sedan med en liknande prisma fördes tillbaka igen till en vit stråle 

av ljus. Innan denna upptäckt sågs vitt ljus som 

färglöst, och någon djupare förståelse fanns inte. 

Studier kring ljus och magnetism fortsatte. Men 

det var först på senare tid under 1800-talet som 

upptäckten av elektromagnetiska vågor gjordes. 

 

Då vid vetskapen om hur elektricitet kan 

konverteras till magnetism, och vice versa, kom 

idén om att en sådan alternerande våg kunde 

färdas genom luften. Något som snart bevisades med en trådlös ström av elektricitet. Det var efter 

Heinrich Hertz förslag till ett experiment som bevisningen gjordes. Då med en sändare byggd för att 

generera en elektrisk gnista emellan två metallkulor, något som skickar en högfrekvent våg genom 

luften för att sedan fångas upp i en mottagare. Samma gnista återses då även i mottagaren, beståendes 

av en koppartråd i vilket ett mellanrum finns. 

På så sätt stärktes beviset för den elektromagnetiska vågen, men då den även betedde sig som en ljus-

stråle i att den kan reflekteras och polariseras (Ge en riktning i vilket vågen rör sig), kunde man även 

dra kopplingen till att ljus i sig består av elektromagnetiska vågor. Inte långt där efter kom sedan 

upptäckten av radioaktivitet med mera, och så gradvis låstes det elektromagnetiska spektrumet upp 

för vår förståelse. 

 

 

 

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/newton/ 

https://www.slideshare.net/hegla96/the-discovery-of-electromagnetic-waves 

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/hertz-vagforskaren-som-dog-ung 

http://catalyticcolor.com/wp-content/uploads/2016/01/

electromagnetic-spectrum-png-highres.png 

 

Adam Fransson 
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Polarisering och ljus 

 

Någon gång har du kanske funderat över just 

hur det fungerar när de visar 3d-filmer på bion. 

Eller hur det kommer sig att de glasögon vi 

använder kan hjälpa oss med att framkalla den 

effekt vi ser på bioduken. För oss som känner 

till den gamla sortens 3d-effekter så är de blå-

röda eller grön-röda glasögonen ingen nyhet. 

 

Varje färg i glasögonen fungerar som ett filter för att blockera ut en del av bilden, och de två 

olika bilderna vi ser i var sin färg, en för varje öga, skapar sedan en 3d-effekt. Det fungerar likt 

våra två ögon med avstånd sinsemellan som ser var sin bild när vi tittar på något. I praktiken 

fungerar den nya 3d-effekten under samma princip och lurar hjärnan för att producera en 3d bild. 

Allt ljus vi ser, från dator-skärmar, olika sorters lampor, solen och reflektioner från olika ytor 

har med sig en viss polarisering. Detta finns i form av både vertikal, horisontell, klockvis och 

anti-klockvis polarisering. Många gånger blandade från samma ljus-källa. 

Ljuset kan inte bara omformas för att få en ny polarisering; detta genom skivor av kristaller likt 

kvarts, utan även filtreras, för att få fram den specifika polarisering du vill uppnå, och alternativt 

blockera ut andra. Vid omformning så agerar kristallskivan som en lins, den förvränger ljuset 

och omformar dess polarisering beroende på vilken polarisering ljuset hade tidigare. 

Om du istället filtrerar som sker i 3d-glasögon, så blockerar du ut allt ljus som inte passar in på 

den specifika polarisering du är ute efter. Om du har två filter, kan du oftast variera styrkan på 

dessa genom att sätta dem över varandra och rotera den ena. I rätt vinkel så blockerar du då ut 

allt ljus, och kan på så sätt variera styrkan. 

Andra filter används till exempel vid fiske, då du försöker utesluta polariserat ljus som 

reflekteras från vattenytan, för att få en så bra sikt som möjligt ned i vattnet under ytan. 

 

Adam Fransson 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Polarisering_(elektromagnetism) 
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Anonymitet & Internet – Att uppleva, dela och lära 

 
I dagens samhälle, med de yngre generationerna som har vuxit upp med datorer och sociala medier, 

har mycket snabbt förändrats. Socialt, men även arbetsmarknads-mässigt har mycket moderniserats 

och digitaliserats för att hänga med i den senaste tekniken. Samhället och normer förflyttas då alltmer 

framåt till en modernare värld. 

En del internetanvändare delar gärna med sig av sina erfarenheter och intressen, genom texter, 

bloggar, videor eller andra medier. Så vidare i en stor knytpunkt har du snart hela världen framför 

dina fingertoppar, för att utforskas och studeras. 

Internet är ett kraftigt verktyg, för att sprida både information samt vilseledande information, falska 

nyheter, propaganda och reklam. På gott och ont blandas alla intryck i ett hav av information, alla 

kulturer, alla generationer, och olika tankesätt på en och samma plats. 

Vid sidan om har vi vår vardagliga sociala kontakt, genom arbetskultur och familj. Internet ter sig på 

sitt eget sätt och mer mångkulturellt, med sina egna regler, likt ett möte över världens gränser. 

Men då vi även har anonymiteten du får om du så väljer, är det ett mer ärligt, men samtidigt mer 

oärligt och blandat samhälle, de anonyma byter en emotionell och etisk mask mot en fysisk, där alla 

har makten att själva uttrycka sin vilja utan att alltid känna en direkt konsekvens av situationen. 

Ovanpå detta finns även restriktioner i vår kommunikation då det är svårare att läsa av klara 

intentioner över internet, och däribland även svårare att bevisa vissa former av brott och utnyttjande. 

Det blir på så sätt ett mer tävlingsinriktat, ibland farligare och ego-centriskt samhälle, som även 

kommer att påverka vår vardag på lång sikt. 

Det finns de som hävdar, däribland; lärare, TV-presentatör och vetenskaps-förespråkare Derek 

Muller, att vi lever i ett post-informations-samhälle. Där fakta numera spelar en mindre roll. 

Människan och världen utvecklas med den teknologi som finns i vårt bruk. Vi blir däribland mer 

intelligenta, utbildade och har bättre åtkomst till information, i en symbios. Samtidigt som vi tappar 

en del andra kunskaper, och lantbrukets vägar ligger många av oss långt bakom. 

Frågan om vart detta ska leda oss och hur människan i framtiden kan fortsätta att utvecklas är 

fortfarande en stor och intressant fråga som många av oss ställer, samt hur det påverkar världen vi 

lever i. Med nuvarande fortskridning ter det sig bli ett mindre kontrollerbart, friare och öppet, men 

samtidigt mer förtryckande och blandat samhälle. Det ger oss alla mer frihet att vara oss själva, så 

länge vi inte glömmer vem vi är, eller leds in på villospår. I ett stort nätverk av konstruktiva och 

negativa tankar och själar, som ständigt utmanar och förbättrar vårt samhälle. Den senaste 

förändringen ter sig någorlunda ligga i teknologisk revolution, så väl som en utmaning till 

heteronormativiteten samt empirism. Om du litar på mitt ord. 

 

Adam Fransson 
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Det var år 2000 som det Amerikanska rockbandet Linkin Park slog egenom med sitt första album Hybrid 

Theory. Jag upptäckte bandet genom min storasyster. Jag fick höra om bandet genom henne och höra några av 

låtarna. Jag har sedan dess varit ett fan av bandet och har tre album hemma som jag då och då lyssnar på. 

Andledningen till att jag ville skriva om just det här bandet är att i år 2017 den 20 Juli hittades ledsångaren 

Chester Bennington död i sitt hem. Los Angeles polisen rapporterade att orsaken till hans bortgång var 

självmord via hängning. 

När jag fick veta om det här kändes det i min själ. Jag har aldrig varit på någon av deras konserter. Aldrig har 

jag sett dem på riktig, utan endast genom deras musikvideos. Men ändå kändes det som om en familjemedlem 

hade gått bort.  

Chester stod för många av bandets texter och när man hörde honom sjunga så kunde man verkligen höra på 

hans röst att det som musiken handlade om var något som han förstod och visste man lite om hans uppväxt är 

det inte så konstigt att man fick en viss kontakt när man lyssnade på musiken. 

Chester var en konstnär och det märks på musiken. Han och bandet experimenterade och ville inte att bandet 

skulle vara fast vid just en genre utan blandade rock, hårdrock, rapp och pop med varandra. Jag själv har inte 

alltid varit så glad som jag är idag. När jag var i tonåren hade jag perioder av depression men att lyssna på 

bandet Linkin Park gav mig en styrka som hjälpte mig igenom det. Musiken sa till mig att jag inte var ensam 

och att inte ge upp på livet. 

Det här kanske kommer som en överraskning men jag började redan vid 9 års ålder att ha självmordstankar. Det 

var min kärlek till min familj som under årens gång hjälpt mig och nu på mina äldre år har jag hittat vänner som 

jag känner är som en del av min familj. 

Så det var en stor sorg för mig att få veta att en person som har varit delaktig i mitt liv och i att jag fortfarande 

är här, har gått bort. Jag och många andra fans över hela värden känner samma sak. 

Vila i frid Chester Bennington och jag hoppas dit lidande är över nu. 

 

Malin Haglund 

Källa: http://www.rollingstone.com/music/news/chester-bennington-linkin-park-singer-dead-at-41-w493387 

https://et.wikipedia.org/wiki/Linkin_Park#/media/File:Linkin_Park_Logo_y_Mienbros.jpg 

 

http://www.rollingstone.com/music/news/chester-bennington-linkin-park-singer-dead-at-41-w493387
https://et.wikipedia.org/wiki/Linkin_Park#/media/File:Linkin_Park_Logo_y_Mienbros.jpg
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Akiane Kramarik 

 

Akiane började redan som liten flicka få visioner och se in i ande världen, hon hade en över naturlig 

förmåga redan som liten att uttrycka sig i bild och ord. Den intelligens och konstnärskap som hon förfogar 

över kommer från vår skapare för att han vill förmedla en glimt från hans rike, att vi ska kunna förstå och 

förbereda oss för en evighet tillsammans med Jesus. Det är också mycket uppmuntrande att kunna se och 

läsa guldkorn som har ett ursprung från en annan värld, med andra ord ”närkontakt med himlen”. Genom att 

läsa hennes lyrik och studera hennes bilder kan vi berika vårt eget sinne, bli uppbyggda, få ny kraft och 

inspiration att fullfölja vår vandring här på jorden. Det är inte lätt att vara människa, det kan vara hårt och 

tungt och problemen kan hopa sig och ibland så har vi svårt att se en utväg, i en sådan situation kan det vara 

mycket befriande att ta del av Akianes livs verk som kan vara en hälsning och uppmuntran från himlen att 

fortsätta kämpa, inspirationen hon ger gör stegen lättare och det kanske inte längre känns lika hopplöst.  

 

Text: Thomas Magnusson 

 

 

Källa Bild: http://4.bp.blogspot.com/-L3i2082na4c/U09aPHhARQI/AAAAAAAAEZ4/-

nNfW_ObpuY/s1600/12+Year+Old+Girl+Paints+Heaven,+Child+Prodigy+%5BVIDEO%5D+-

+Akiane+Kramarik.jpg 

Akiane: Her Life, Her Art, Her Poetry 

Efter att ha läst Akianes lyrik skrev jag 

själv några rader och så här blev det. 

 

Havet tindrar, vågorna slukar. 

Fiskarna älskar, människan råder. 

Barnet tittar på medan gamlingen slutför. 

Ingen botten finns för den drunknande, 

i djupet han sjunker men själen vandrar 

vidare. 

Vad vore framtid utan dåtid, seger utan 

strid. 

Vad vore ära om man först inte böjt sig. 

Det är först när vi dött som vi kan uppstå. 

När kroppen bryts ner och blir till mull, 

frodas själen och får en ny skepnad. 

Inför skaparen är vi då inte längre nakna 

utan han klär oss med värdighet. 
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Namn Mia Thomas Adam Theres Malin Jonas Rikard Helena Summa 

Hallon-

lakrits 

4 3 4 4 3 4 5 4 31 

Polkagris 3 2 3 3 3 2 5 3 24 

Hjortron-

choklad 

3 3 2 4 3 4 5 4 28 

Hemkörd 

Blåbär 

4 3 5 5 2 1 1 5 26 

 

 

Hej, nu firar vi av året och avrundar med en glöggprovning. Julhelgen till ära smakar vi av några olika 

sorters glögg som vi låter väl smaka, tycke och smak är mycket individualistiskt, vi gillar olika smaker 

men sammantaget så var skillnaden inte så stor utan varje smak stod sig väl i konkurrensen. Vi gjorde även 

en egen glögg som var lite mer avancerad och krävde en mer inbiten och mogen finsmakare, de andra 

köpta sorterna var lite sötare och fick mer respons av de mindre välsmakande personerna. Men i det stora 

hela fyller varje sort sin funktion och hittar den publik som passar just den smaken, det är just bredden som 

är så viktig, att det finns smaker som passar just dig, vi vill uppmuntra dig att söka och prova för 

någonstans där ute finns de perfekta kombinationerna som passar och tillfredsställer just dina behov. Det 

finns många recept på nätet så var inte rädd att prova, belöningen du får överträffar mödan du får lägga ned 

för att själv koka ihop din egen favorit. Så vi på redaktionen önskar er lycka till och en trevlig helg. God 

Jul. 

Glöggprovning! 
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E-Sport 

Ninjas in Pyjamas, e-sportslaget som lockar miljontals tittare till sina matcher i datorspelet Counter 
strike. Lagets grundare och manager heter Emil Christensen, mer känd som HeatoN. Han är en sorts e-
sportens J-O Waldner med åtta VM-guld bakom sig, och i år deltog han i Mästarnas Mästare.  

Emil säger att det är otroligt många som utövar e-sport ute i 
Sverige, och vi vill att det ska ses som en sport och få det 
där slutgiltiga erkännandet. Det var ingen slump att SVT 
kontaktade just Emil att vara med i mästarnas mästare, för i 
snart tre års tid har tiotusentals e-sportsfans kampanjat för 
att han ska medverka i tävlingen. 2017 års säsong är med 
andra ord ett äntligen-ögonblick för Sveriges 
hundratusentals e-sportare. Det fanns en del som inte blev 
lika glada. Hockeystjärnan Tommy Söderström tyckte Emils 
medverkan var ett skämt. Emil säger att det finns ett utbrett 
motstånd mot att acceptera e-sport, men det handlar mest 
om okunskap. Men för Emil är e-sport precis som andra 
precisionssporter som sportskytte, golf, pilbågsskytte eller curling. 

E-sporten har förändrats precis som golfen gjort menar Emil. Förut var det mer halvfulla, lönnfeta 
herrar som spelade golf, men så kommer Tiger Woods som ett fysmonster och dominerar, förklarar 
han. Emil säger att samma sak har hänt e-sporten.  Nu är det fyspass fem gånger i veckan. Det är 
kostrådgivare, tränare, mentala coacher, precis som i traditionell idrott, med skillnaden att man spelar 
på en digital spelplan. 

E-sporten är idag lika stor som handboll, tennis och 
ishockey. Enligt spelförbundet Sverok finns det idag mer än 
100 000 organiserade e-sportare i Sverige och 
hundratusentals fler som tävlar i spel som en hobby. E-
sporten är idag större än många mer erkända sporter i 
Sverige. Förra året nådde e-sporten en internationell publik 
på 226 miljoner, fler än Eurovision Song Contest. Den 
största turneringen League of Legends Championship 
lockade en publik på 43 miljoner. Det är dubbelt så många 
tittare än på NHL:s Stanley Cup, även om man slår ihop 
tittarna för varje enskild hockeymatch. 

Trots alla fördomar har e-sporten fått en stor 
publik, men drar in väldigt lite pengar i jämförelse 
med ishockey och fotboll, även om enskilda 
spelare kan vinna miljoner i turneringarna. Man 
har frågat sig varför blir inte e-sporten folklig? 
Och varför finns det inte mer pengar i en bransch 
med mångmiljonpublik? E-sportstjärnan och 
expertkommentatorn Madeleine ”Maddelisk” 
Leander tror att det beror på okunskapen och 
generationsklyftan. Hon säger att det är de unga 
som tittar på och spelar e-sport. De äldre som 
sitter på pengar och makt i företaget förstår inte E-
sporten, så de investerar inte.  

 

http://www.expressen.se/noje/kritik-mot-mastarnas-mastare-ett-skamt/
http://www.expressen.se/noje/kritik-mot-mastarnas-mastare-ett-skamt/
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Mediebolaget MTG är övertygande om att detta är en framtids sport och har på senare år investerat kraftigt 
i e-sportsbranchen. 2015 köpte MTG e-sporteventet Dreamhack för 244 miljoner sam ESL, som är 
världens största E-sportkanal, för 720 miljoner. MTG tror att E-sport kan ha en global attraktionskraft och 
locka en allt större publik inom alla åldrar och att utvecklingen kan slå alla våra förväntningar, både 
publikmässigt och ekonomisk. 

 Man önskar mer positivt kunskapsbildande kring e-sport i Sverige, så att föräldrar kan stötta de barn som 
vill satsa på sporten. Just nu finns det bara eliten, men ingen superettan, division två eller tre.  

Även Tranås har haft ett uppsving för e-sporten. Efter de lan och evenemang som har hållits med Tranås E
-sports Förening. Tranås E-sport weekend som var den 10 feb och hade ungefär 180 deltagare och 700 
besökare uppe i Bredstorp idrottshall, och nu senast Barstrike där vi fyllde upp Sportbaren Bröderna runt 
hörnet och kollade på när dom spelade i Counter strike turneringen Dreamhack Masters Malmö. I Tranås 
ska även ett pilotprogram med E-sport som inriktning testas på Sommenbygdens folkhögskola där focuset 
är mer på det som är runt E-sporten. så som kost, träning och coaching av lag. 

Rikard Pettersson 

Källa: https://www.svt.se/kultur/blir-mastarnas-mastare-e-sportens-genombrott? 

OBS 

Från och med nästa år finns våran tidning att skriva ut på våran hemsida! 

Du når den på vår hemsida växhuset.nu 



God Jul och gott nytt år! 


